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DODATOK č. 3 

k zmluve č. 307/2021 o poskytovaní sociálnej služby 
uzatvorenej dňa 04.02.2021 (ďalej len „zmluva“) 

 

o poskytovaní sociálnej služby v  EUROTREND, n. o., Duchnovičova 533/16, Medzilaborce 

uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

a ustanovenia § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“) 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby: EUROTREND, n. o. 

Sídlo:     Duchnovičova 533/16, 068 01 Medzilaborce 

IČO:     45731195 

Bankové spojenie:   VÚB 

Číslo účtu:              SK41 0200 0000 0030 6606 7359 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

2. Prijímateľ sociálnej služby:           Ján Kubaský 

Dátum narodenia:                              09.08.1953 

Adresa pobytu:                                  Osloboditeľov 129/73, 059 34 Spišská Teplica 

  

(ďalej „prijímateľ“)  

Spoluplatiteľ:                          Obec Spišská Teplica, Obrancov mieru 454 

                                                           059 34 Spišská Teplica -  v zastúpení Ing. Radoslav 

Šeliga 

Opatrovník: 

Dátum narodenia: 

Adresa pobytu: 

 

v zmysle § 74 ods. 12 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 

neskorších predpisov uzatvárajú dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby zo dňa 

04.02.2021, ktorým sa táto zmluva mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. II 

 

Čl. VI „ÚHRADA ZA SOCIÁLNU SLUŽBU A SPÔSOB JEJ URČENIA“ bod 4 

zmluvy: 

 

sa úhrada: 

 

Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli na výške úhrady :  

- 313,48 eur mesačne za 28 dní 
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- 313,48 eur mesačne za 29 dní 

- 313,48 eur mesačne za 30 dní 

- 313,48 eur mes4ačne za 31 dní 

za poskytovanú sociálnu službu v zariadení. 

 

Doplatok k úhrade za poskytovanú sociálnu službu :  

- 16,36 eur mesačne za 28 dní 

- 28,14 eur mesačne za 29 dní 

- 39,92 eur mesačne za 30 dní 

- 51,70 eur mesačne za 31 dní 

Bude uhrádzať vyššie uvedený spoluplatiteľ. 

 

nahrádza : 

 

Prijímateľ a poskytovateľ sa dohodli na výške úhrady :  

- 309,40 eur mesačne za 28 dní 

- 309,40 eur mesačne za 29 dní 

- 309,40 eur mesačne za 30 dní 

- 309,40 eur mesačne za 31 dní 

za poskytovanú sociálnu službu v zariadení. 

 

Doplatok k úhrade za poskytovanú sociálnu službu :  

- 20,44 eur mesačne za 28 dní 

- 32,22 eur mesačne za 29 dní 

- 44,00 eur mesačne za 30 dní 

- 55,78 eur mesačne za 31 dní 

Bude uhrádzať vyššie uvedený spoluplatiteľ. 

 

 

Čl. VII“ SPOSOB PLATENIA ZA POSYTOVANÚ SOCIÁLNU SLUŽBU“ bod 2 

zmluvy: 

 

Sa životné minimum: 

2. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 

služby podľa zákona 448/2008 Z. z. zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu t.j. 54,52 EUR ustanovenej osobitným predpisom /§ 

2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Nahrádza: 

2. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 

služby podľa zákona 448/2008 Z. z. zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% životného 

minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu t.j. 58,60 EUR ustanovenej osobitným predpisom /§ 

2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Čl. III 

Všetky ostatné náležitosti uvedené v zmluve zostávajú nezmenené. 

 

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 3 k zmluve je vyhotovený v troch exemplároch, z toho jeden obdrží 

prijímateľ/opatrovník, jeden spoluplatiteľ a jeden poskytovateľ, čo prijímateľ/opatrovník a 

spoluplatiteľ potvrdzujú svojim podpisom. 

 

 

2. Dodatok č. 3 k zmluve nadobúda účinnosť dňom 01.07.2022. 

 

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa obsahom dodatku č. 3 k zmluve pred jej podpisom 

oboznámili, porozumeli mu, zhoduje sa s ich súhlasom, určite, slobodne a vážne prejavenou 

vôľou a neuzatvorili ho v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Medzilaborciach, dňa 16.6.2022. 

 

 

za prijímateľa/opatrovníka sociálnej služby             za poskytovateľa sociálnej služby 

 

 

 

 

...........................................................                         .......................................................... 

                     Ján Kubaský                                                 Ing. Dušan Papiak – riaditeľ 

 

za spoluplatiteľa sociálnej služby 

 

 

 

................................................................ 

Obec Spišská Teplica – Ing. Radoslav Šeliga 

                  Starosta Obce 

 

 

 
 


